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Airflex Cactus Memory PREMIUM matrac

Méretek

80*200cm: 169900 Ft Akciós ár: 129900 Ft

90*200cm: 233900 Ft Akciós ár: 139900 Ft

100*200cm: 266900 Ft Akciós ár: 159900 Ft

140*200cm: 371900 Ft Akciós ár: 222900 Ft

160*200cm: 394900 Ft Akciós ár: 236900 Ft

180*200cm: 416900 Ft Akciós ár: 249900 Ft

Rövid leírás

Airflex Cactus Memory PREMIUM memoryfoam matrac eredeti 3cm vastag rugalmas és egyedülállóan

légáteresztő kaktusz réteggel igazi unicum az Airflex matracok között. A kaktusz és a memory foam

kombinációja kivételes emlékezőhabos komfortot jelent, hiszen a kaktusz kivételes rugalmassága

minden eddigi természetes rost tulajdonságait felülmúlta. Az emlékezőhabok kicsit kedvezőtlenebb

tulajdonsága, hogy a hideghaboknál jobban hajlamosak a felmelegedésre és a szellőzésük sem éri el a

hideghabok értékét. Az alsó tartómag habszivacs rétegen elhelyezett 3cm vastag kaktusz réteg túl

azon, hogy kivételes rugalmasságot...

Részletes leírás:

Airflex Cactus Memory PREMIUM. 3cm kaktusz + 5cm 7 zónás emlékezőhab. Egy kicsit

komfortosabban, lágyabban és természetesebben. Az Airflex Cactus Memory PREMIUM matrac egy

közepesen kemény memory komfortot adó matrac, de a rugalmas kaktuszrost rétegnek köszönhetően

feszes, keményebb alátámasztást érzünk a 5cm memoryfoam réteg alatt. A 5cm vastag 55kg/m3

memoryfoam pedig a páratlan kényelem mellett nem engedi, hogy túlzottan mélyre süppedjünk a

matracban. Az Airflex Cactus Memory PREMIUM memoryfoam matrac eredeti és 100% természetes

3cm vastag rugalmas és egyedülállóan légáteresztő kaktusz réteggel igazi unicum az Airflex matracok

között. A kaktusz és a memory foam kombinációja kivételes emlékezőhabos komfortot jelent, hiszen a

kaktusz kivételes rugalmassága minden eddigi természetes rost tulajdonságait felülmúlta. Az

emlékezőhabok kicsit kedvezőtlenebb tulajdonsága, hogy a hideghaboknál jobban hajlamosak a
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felmelegedésre és a szellőzésük sem éri el a hideghabok értékét. Az alsó tartómag habszivacs rétegen

elhelyezett 3cm vastag kaktusz réteg túl azon, hogy kivételes rugalmasságot kölcsönöz a matracnak,

segíti a rétegek közötti légáramlást ezáltal a matrac jobban szellőző, egészségesebb és higiánikusabb

alvási környezetet biztosít használójának. A matrac legfelső komfortrétegének felhasznált memoryfoam

alapanyaga egy nagy tömegsűrűségű 55kg/m3 fajsúlyú memóriahab, amely egy speciális CNC vágási

technológiának köszönhetően 7 ergonómiai zónát alkot a matrac felületén, így még pontosabb

formakövetést még egyenletesebb alátámasztást és a gerincoszlop még kifinomultabb

tehermentesítését kapjuk minden egyes Airflex Cactus Memory PREMIUM matraccal.

 

AZ AIRFLEX CACTUS MEMORY PREMIUM MATRAC HUZATA

Az Airflex Cactus Memory PREMIUM matrac huzata egy különlegesen a matracipar számára fejlkesztett

légáteresztő és aloe vera hatóanyagot tartalmazó, három rétegű matrachuzat, amely egy alsó fátyol

flíz, egy közbenső 300gr/m2 poliészter flíz és a felső különleges aloe vera funkcionális textíliából áll. A

matrachuzat a kifogástalan légáteresztése mellett kiváló alvási klímát biztosít, elvezeti a nedvességet

és a lehető leggyorsabban párologtatja el a tökéletes és száraz alvási klíma érdekében. A matrachuzat

két huzatfélből áll, amelyek egymástól cipzár segítségével szétválaszthatók és akár külön-külön is

háztartási mosógépben 40-60C°-on moshatók. A mosható matrachuzatok -így az Airflex Cactus Memory

PREMIUM matrac huzata is- kifogástalan minőségű, de túlnyomó részben a matracipar számára

fejlesztett mesterséges szálakból áll, hiszen ezek a szálak biztosítják a páratlan légáteresztést, a jó

szellőzést és a mosási igénybevétellel szembeni ellenállást.

 

MIT KERES A KAKTUSZ A MATRACBAN?

Kaktusz rost felhasználásával készülő bio matracok. Egy kaktusz matrac különböző lehet, kaktusz

biomatrac, kaktusz memory matrac, kaktusz hideghab matrac vagy tetszőlegesen felhasználva és

kombinálva a különböző alapanyagok rétegeinek számát, vastagságát és típusát végtelen lehetőséget

kapunk. De mi is az a kaktusz és hogyan kerül a matracba? A gyártók folyamatosan keresik azokat az

alapanyagokat, amelyek a természetben megújulva, környezetterhelés nélkül szolgálhatják az

alvásipart. A lószűr, a kashmire, a kókusz és más természetes alapanyagok mellett sorra jelennek meg

olyan kiegészítő matracipari alapanyagok, amelyek természetességük mellett jó szellőzéssel, nagyfokú

rugalmassággal és minél jobb hjlíthatósággal rendelkeznek. Ilyen matrac gyártás során felhasznál

alapanyag lett az utóbbi időben a kaktuszrost. A kaktusz már 35 millió éve él a Földön és felhasználási

területe a kaktusz fajtájától függően igen széles. A matracok gyártása során használ présel kaktusz lap

feleadata a kókusz rostból készült rétegekhez hasonlóan a matrac keményítése, az alátámasztás

feszességének növelése és egy keményebb, feszesebb matrac elérése. A kókusz alapanyaggal szemben

a kaktuszrost szálakból készült matracoknak számtalan további előnye van. Egyik legfontosabb ilyen

előnye a kaktusz alapanyagnak a kókusz lapokkal szemben, hogy lényegesen jobb a

nedvességszabályozó képessége, hiszen a a természetben is a kaktuszok képesek a legtöbb víz

raktározására. Kiváló klimatizáációs tulajdonságokkal bír, a kaktusz rost nagyon jól szellőzik és igazodik

a változó páratartalomhoz. Másik nagyon fontos érv a kaktuszrost használata mellett a matracok

esetében, hogy a kókusz réteggel szemben a kaktusz rost réteg kiválóan hajlik, sokkal nagyobb

rugalmassággal bír, így különösebb beavatkozás vagy extra kialakítási igény nélkül is alkalmas arra,

hogy emelhető, áállítható vagy motoros ágyrácsokkal használjuk a kaktusz réteggel készült matracokat.

Következő kiemelkedő érv a kaktusz mellett, hogy rugalmassága lényegesen jobb, mint a kókuszrost

rugalmassága. A kókusz esetében a rugalmasságot csak úgy nevezett latexálással lehet elérni, ami

annyit jelent, hogy a kész préselt kókusz lapot egy gumitejjel permetezik le, ami beszivárog a szálak

közé és 110C°-on hevítve gumivá vulkanizálódik, így adva rugalmasságot az egyébknt szinte teljesen

rugalmatlan kókusz rostnak. A latexálás hátránya, hogy a vékony gumi réteg körbe veszi a rostokat és

az elemi szálakat, ezéltal rosszabb klimatizációs tulajdonságok jönnek létre, rosszabb szellőzés,
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nehezebb és lassabb száradás. A kaktusz rost ezzel ellentétben önmagában rugalmas, tehát semmilyen

külső anyag vagy technológia nem szükséges ahhoz, hogy fokozzuk a rugalmasságot, hiszen a kaktusz

rostokból készült kaktusz lap réteg természeténél fogva rugalmas és hajlékony.

 

AZ AIRFLEX MATRAC MÁRKA ÉS TÖRTÉNETE RÖVIDEN

Airflex matrac típusok és az Airflex matracok elsőként hideghab matracokkal robbantak be, később

memory foam matracok és korszerű vágással lettek nagyon népszerűek a kétezres években. A speciális

CNC vágású hideghab matracok között mindenki megtalálhatta a számára megfelelő Airflex matrac

típust, hiszen a legolcsóbb mosható huzattal készülő matracoktól az igényesebb kategóriában szinte

minden ársávban találhattunk termékeket. Az Airflex volt hosszú éveken keresztül a legnagyobb és a

legsikeresebb matrac beszállítója többek között a Retz Bútoráruházaknak és az RS bútorláncnak is, de

megszámlálhatatlan budapesti és vidéki matrac szakkereskedés, bútorbolt kínálatában megtalálhatók

voltak az Airfel matracok szinte teljes kínálata. A szocializmus hosszú hiánygazdasága után a

latex--kókusz biomatracok mellett az Airflex matrac márka volt az első, aki innovatív módon

számítógép vezérelte speciális habvágó gépekkel elsőként lépett a magyar kommersz habpiacra és

kínált mindenki számára elérhető és megfizethető matracokat, méghozzá olyan minőségben, hogy így

10 év után is csak elvétve bukkan fel egy-két garanciális csereigény. Az Airflex matracok kétségtelenül

legsikeresebb típusai a Sleep Standard és Sleep Hard matracok voltak, tekintettel, hogy ezek a

profilozott habmatracok voltak a legkedvezőbb, legolcsóbb árfekvésben, így a fent már említett áruház

láncok nagy mértékű értékesítésével párhuzamban az Airflex értékesítési számai az egekbe szöktek. A

2010 előtt röviddel beköszönő recesszió, a nagy áruházláncok meggyengülése vagy megszűnése

természetesen az Airflex matrac márkára is jelentős hatással bírt; a piac gyengülése, a kezelhetetlen és

sok esetben behajthatatlan kintlévőségek az Airflex gyártóit is megterhelték, míg kénytelen volt

megszűntetni az Airflex matracok gyártását.

Az Airflex matrac márka tehát 2008-tól elkezdett téli álmot aludni, míg 2014-ben ismét felbukkant a

magyar matracpiacon és ezúttal is olyan minőségi termékekkel jelent meg, amiknek méltán van helye a

mai magyar matrac választékban. Az Airflex matracok tehát továbbra is a minőséget, a fizetőképes

kereslet kielégítését és a korszerű anyagok bevonását jelenti napjaink matracpiacán, így az Airflex

matracok sikere és térhódítása ismét figyelmet érdemel a magyarországi matrac gyártók és matrac

forkalmazók körébenm hiszen a kis tigris egyszer már felszántotta és fenekestül felforgatta a magyar

matracpiacot. Amennyiben a 2014-ben megjelent Airflex matracok minősége, árfekvése és szállítási

sebessége hasonló lesz a nehéz éveket megelőző virágzó időszakhoz, akkor az Airflex matracok ismét

tekintélyes hódító útra indulhatnak a magyar matrac piacon.

 

MIK AZOK A BIOMATRACOK?

Az úgynevezett biomatracok igen népszerűek hazánkban. Egy biomatrac jellemzően latex vagy latex

kókusz összetétekűek, viszont napjainkban már több helyen is találunk a hagyományos kókuszréteg

mellett latex hideghab és latex memóriahabos összetételő matracokat is, sőt legújabban megjelentek a

még kivételesebb tulajdonságokkal rendelkező kaktusz alapanyagok is a matraciparban. A biomatracok

legfontosabb jellemzői, hogy a feszességet adó réteg a hagyományos kókusz alapanyagból préselt natúr

vagy latexált lemez, amely légáteresztő, antiallergén tulajdonságú. A latex réteg alapanyaga eredetileg

a kaucsukfa felhabosított tejéből -gumitej- ered, amelyet 100-110 C°-on vulkanizálva egy rugalmas

matrac alapanyagot kapunk. A természetes latexet minden esetben szintetikus latex habbal is keverik,

napjainkra a legtöbb Magyarországon kapható biomatrac mesterséges eredetű.
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MINDEN, AMIT TUDNI ÉRDEMES A MEMORY FOAM ALAPANYAGRÓL

A memory foam egy speciális, viszkoelasztikus alapanyag. A memory matrac alapanyagát,

komfortrétegét alkotó memory foam hőre lágyul, alakját lassan nyeri vissza, ezáltal a memoryfoam

speciális habból készült visco memory matrac egy különleges komfortot és egy páratlan alvási élményt

nyújt használójának. Miért? A Memory Foam formakövetése az összes hab típust megelőzi, szinte

milliméter pontosan követi le a test formáját. Képzeljünk el egy olyan formakövető alapanyagot, amire

ha rátesszük az ujjbegyünket és egy kicsit a memory foam felületén hagyjuk, akkor a memory foam

felületén látszik az ujjlenyomatunk. És hogy honnan ered a Memory Foam alapanyag? Memory Foam

hab egy úgynevezett, viszkoelasztikus poliuretánból készült. Ennek az oka, hogy hőmérséklet-érzékeny,

és minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb viszkozitása (ellenáll a változásnak) van, míg a

magasabb hőmérsékleten hajlamosabb a nagyobb rugalmasságra. Emellett nyomásra érzékeny. Ez azt

jelenti, hogy a memory foam, memória hab matrac vagy matracfeltét (topper/felületjavító) felület

képes a testvonal követésre milliméter pontosan, mondhatjuk úgy is, hogy az „öntőminta" (a segítség

ebben a test hője) az maga a test formájai, miközben lehetővé teszi, hogy minden helyen egyenletesen

támassza alá a testet, hogy a nyomáspontokból adódó nyomáskülönbségek a legjobban eloszlatásra

kerüljenek. A test legnagyobb nyomás kifejtő pontjai: a váll, csípő, térd, és a fej. NASA Memory Foam.

Az első ismert Memory Foam habot TEMPUR néven hozták létre 1972-ben a NASA űrrepülőgép

üléseihez, hogy megfékezze a magas G-erők hatását, amit az űrhajósok tapasztaltak fel és leszállás

közben. Ez soha nem volt teljesen kifejlesztve, és meg sem közelíti azokat memória habokat amit ma

találunk az üzletekben. Ez a hab soha nem tette be a lábát az űrprogramba, azonban a gyártók

folytatják az örökséget, amit a NASA elkezdett fejleszteni. Ami igazán előtérbe hozta a Memory Foam

hab fejlesztését az az volt, amikor a NASA úgy döntött, hogy kiadja a technológiai fejlesztését a

„nagyközönség" számára és kereskedelmi használatra. A legtöbb vállalat a hosszú fejlesztési folyamat

miatt számos akadályba ütközött, amit képtelen volt legyőzni, de az egyik cég, Fagerdala World Foams

Svédország fennmaradt, és megteremtette az első használható Memory Foam habot. 1991-ben

megalkották a Tempur-Pedic márkát és céljuk, hogy a világon először kereskedelmi forgalomba hozzák

az első sorozatot a memory foam hab matracok közül. 
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